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1 Úvod 

Cestovní ruch, stejně jako ostatní odvětví národního hospodářství se neustále vyvíjí, 

zatímco v minulosti převažoval na trhu podíl pobytových zájezdů, dnes je zájem o aktivní 

dovelenou. Naši předkové považovali cesty do hor za nutné zlo, které podstupovali jen za 

účelem nakrmení dobytka, či obdělání kousku půdy, aby měli co sklízet, dnes je tomu jinak. 

Turistika potažmo pak i ta vysokohorská, je považována za oblíbený druh aktivního 

odpočinku. Lidé se denně vydávají do více než dvoutisícových výšek, aby překonali sami 

sebe a zažili ten neopakovatelný pocit postavit se na vrchol hory, kterou si přáli zdolat již 

dávno. V dnešní hektické době se zájezdy do přírody těší stále větší oblibě. Přibývá 

cestovních kanceláří specializovaných na aktivní dovolené v přírodě, kde jejich klienti 

nacházejí odreagování od běžných starostí a na chvíli vymění pohodlí domova za stan, spací 

pytel a pohorky. Psychická pohoda je vykoupena fyzickou zátěží. 

Rozmach vysokohorské turistiky má i své stinné stránky, především ekologického 

charakteru. S přibývajícími turisty přibývá i odpadu na těžko dostupných místech. Během 

výstupu na vrchol se lze setkat se zástupci místní fauny a flory, ale také s dobře známými 

PET láhvemi a jinými obaly. Narůstající počet turistů se projevuje výstavbou lanovek, 

stravovacích a ubytovacích zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění komfortu, ale také 

představují velké ekologické zatížení. Tento fakt není jednoznačně záporný, jelikož tato 

zařízení vytváří pracovní místa a přispívají tak k růstu HDP dané země. 

Ve své práci se budu věnovat nabídce cestovních kanceláří CK Alpina, CK Kudrna, 

CK Poznání a CK Adventura. 

V první části práce přiblížím informační základnu k vysokohorské turistice. Zařadím 

ji do odvětví cestovního ruchu, představím potřebné vybavení pro vysokohorskou turistiku. 

Následuje kapitola o charakteristice zkoumaných regionů, zde popíši jednotlivá Alpská 

střediska vhodná pro vysokohorskou turistiku. Poté představím značení turistických tras 

v Alpských zemích. Další část se věnuje nabídce vysokohorské turistiky cestovních kanceláří 

CK Alpina, CK Kudrna, CK Poznání, CK Adventura. Nabídku zanalyzuji a následně 

zhodnotím dle cenového kritéria. Poslední kapitola se věnuje terénnímu šetření v podobě 

dotazníku a zhodnocení výsledků průzkumu. 

Cílem mé práce je zanalyzovat a zhodnotit nabídku vybraných cestovních kanceláří 

v oblasti zájezdů vysokohorské turistiky v Alpských zemích a porovnat ji s poptávkou 
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českých turistů. Pro dosažení cíle budu vycházet z analýzy zájezdů. Následně srovnávací 

metodou vyberu dle cenového kritéria zájezdy nejvíce cenově přijatelné a nejméně cenově 

přijatelné. Pro porovnání s poptávkou užiji průzkumnou metodu v podobě dotazníku. Jelikož 

dotazník bude pouze úzce zaměřen, rozmístím jej do míst, kde je vysoká pravděpodobnost 

častého výskytu vysokohorských turistů. 
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2 Informační základna k vysokohorské turistice 

Vysokohorská turistika je pro učebnice cestovního ruchu tématem pouze okrajovým. 

Moje poznatky tudíž vycházejí především z příruček, průvodců a jiných pramenů. 

Definice cestovního ruchu dle Světové organizace cestovního ruchu (WTO): 

„Cestovní ruch je činnost osoby cestující ve volném čase na přechodnou dobu 

do místa mimo její trvalé bydliště, a to za jiným účelem, než je vykonávání výdělečné činnosti 

v navštíveném místě.“ 

2.1 Rozdělení cestovního ruchu podle motivace účastníka: 

Motivací v cestovním ruchu se označuje soubor vnitřních i vnějších podnětů,  

které nabádají k účasti na cestovním ruchu. Nejčastěji se dělí na: rekreační,  

kulturně-poznávací, sportovně-turistický, zdravotně-orientovaný, přírodní, venkovský, 

poznávací, kongresový cestovní ruch. 

Horský a vysokohorský cestovní ruch – zaměřuje se na soubor činností spjatých 

s pobytem v přírodním prostředí horských a vysokohorských střediscích cestovního ruchu. 

Některá ubytovací zařízení se nacházejí v hůře dostupném terénu, kde nevedou přímé stezky. 

Dosažitelnost těchto míst je tedy možná pouze pro pěší. Část těchto středisek je vybavena 

lanovkami. V cizím terénu je rozumné využívat služeb horských průvodců, nebo horských 

vůdců.
1
 

Turistika je součástí cestovního ruchu, spojeného s pohybovou aktivitou účastníků. 

Rozlišuje se horská turistika, cykloturistika, vodní turistika a podobně. 
2
 

2.2 Podstata vysokohorské turistiky 

„Vysokohorská turistika (ang. trekking) je náročný druh turistiky realizovaný 

ve vysokých horách (ve velehorách s nadmořskou výškou nad 2500m), vyžadující často účast 

horského vůdce doprovázejícího skupinu a odpovídající horolezecké vybavení, oblečení, 

zásoby potravin, kvalitní horolezecký stan, spací pytle, spolehlivý vařič atd. Náročné úseky 

                                                 
1
 HESKOVÁ Marie a kolektiv Cestovní ruch pro vyšší odborné školy a vysoké školy 1. vyd. Praha: Fortuna 2006 

2
 RYGLOVÁ Kateřina Cestovní ruch Soubor studijních materiálů 3. rozšířené vyd. Ostrava: KEY Publishing 

s.r.o. 2009 . ISBN 978-80-7418-028-6 
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bývají zabezpečeny řetězy, lany, žebříky, součástí může být slaňování viz též alpinismus, 

andismus, horolezectví.“
3
 

Z definice je jasné, že vysokohorská turistika vznikla, nebo lépe řečeno její součástí je 

turistika jako taková. Jedná se o člověku nejpřirozenější pobyt a to chůzi. Jedná se o pohyb 

cyklický, prvky se stále opakují. Pohyby dolních končetin se střídají. Z hlediska pohybové 

struktury jsou zřejmé dvě fáze, fáze oporová a fáze švihová. Jedna dolní končetina je neustále 

v kontaktu se zemí a má opornou funkci, druhá je ve fázi švihu a připravuje se na došlápnutí.
4
 

V případě strmého terénu nazýváme tento pohyb stoupáním. Vybaveni těmito základními 

dovednostmi teoreticky vzato překonáme většinu turistických tras. V horách je ovšem nutno 

počítat s přítomností nerovných povrchů. Rozlišují se tyto druhy chůze: chůze do kopce 

jejímž charakteristickým rysem je zvolnění tempa, kratší kroky, přenášení váhy na špičky 

chodidel a viditelná změna těžiště a chůze z kopce, v tomto případě má tělo za úkol předejít 

pádu. Pokud možno snažíme se zabránit tvrdým dopadům, abychom ušetřili kotníky, kolena 

a kyčle. 

Jak při chůzi z kopce, tak i do kopce se zatěžuje svalstvo 5krát až 10krát více než 

při chůzi po rovině. Turistická chůze je považována za vytrvalostní činnost, jejíž provozování 

je zdraví prospěšné zvláště pak srdci a cévní soustavě. 
5
 

2.3 Potřebné vybavení 

Turistika má tu výhodu, že si ji případní zájemci mohou vyzkoušet prakticky 

bez zvláštního vybavení, postačí vlastní odhodlání. Zkušenější však vědí, že kvalitní výbava 

zajistí pohodlnější a méně fyzicky náročné toulky přírodou. 

Turistická obuv - pohorky tvoří nejdůležitější součást výbavy. Musí dobře padnout 

a hlavně být odzkoušeny. Na trhu je řada prodejců outdoorového vybavení, u kterých 

si vybereme. Vyrábí se různé tvary, výrobci převážně berou v potaz anatomická a ortopedická 

hlediska. Dalším podstatným hlediskem pro volbu obuvi je její materiál. Často se setkáme 

s kůží, díky jejím odolným vlastnostem proti oděru a promoknutí. Největší pozornost se 

ovšem vyplácí věnovat podrážce. Vybíráme si proto hluboce prořízlou podrážku se 

samočisticím vzorkem. Podrážky mají různou ohebnost a tvrdost. Pro turistiku je 

nejpříznivější zvolit středně tvrdé podrážky. Další typy turistické obuvi: Nízké trekkingové 

                                                 
3
 ZELENKA Josef a Martina PÁSKOVÁ. Výkladový slovník cestovního ruchu. 2. přepracované a dopl. vyd. 

Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-880-2. 
4
 SÝKORA Bohuslav Turistika a sporty v přírodě. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1986. 

5
 SÝKORA Bohuslav Turistika a sporty v přírodě. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1986. 
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boty – vhodné do nenáročného terénu a středně vysokých hor. Výhodou je jejich nízká 

hmotnost. Vysoké trekkingové boty se doporučují na dlouhé túry, chrání kotníky.
6
 

U turistického oblečení se klade důraz na funkčnost, vícevrstvé oblečení. Nesmí 

omezovat při pohybu, musí chránit před nepřízní počasí a izolovat tělesné teplo. Spodní 

prádlo se vybírá tak, aby obsahovalo materiály, které dobře odvádějí pot. Těmi jsou 

především umělá vlákna. Spodní prádlo je nutné vzít na túru náhradní. Kalhoty jsou vhodné 

s tvarovanými koleny, často využívaný je také typ, kde pomocí zipů uděláme z dlouhých 

kalhot kraťasy. Místo pásku je lépe zvolit gumu, či šňůrku. Nezbytnost tvoří kapsy, do nichž 

se vejdou všechny potřebné drobnosti. Košile, vesty, mikiny se při turistice používají 

z umělých vláken nebo směsových materiálů. Další vrstvu může tvořit fleecová mikina, nebo 

vesta, která je zvlášť vyhledávána při proměnlivých teplotách. Bundy a svrchní kalhoty jsou 

ze dvou až třívrstvého materiálu (podšívka, membrána, svrchní materiál). Chrání před vlhkem 

a větrem. Zároveň očekáváme jeho prodyšnost. Důležité je zvolit správnou velikost, 

aby pod touto vrstvou zůstal dostatek místa pro spodní vrstvy. Trekingové hole plní 

nepostradatelnou funkci při vysokohorské turistice. Při jejich použití rozložíme váhu těla 

ze dvou na čtyři body. Poskytují větší bezpečnost a jistotu jak při výstupu tak i sestupu. Jsou 

oceňovány i ze zdravotního hlediska, šetříme kolena, kotníky, zápěstí, protože nedochází 

k takovým otřesům. Hole jsou teleskopické. Využijeme toho nejen při přenosu v batohu, 

ale i při chůzi do strmého terénu. Mezi orientační pomůcky patří průvodci, mapy, kompas 

a výškoměr, ovšem v dnešní době především přístroje GPS, které dokážou výše jmenované 

vynahradit.
7
 Bivakovací pytel tzv. „žďárák“ je lehký obal, který se používá přes spacák jako 

ochrana proti vlku, špíně, sněhu. Slouží pro nouzové přespání v přírodě. Viz příloha: 1.1. 

Spolu  s ochrannou fólií poskytne provizorní zázemí při transportu raněného.
8
 Turistické 

nesmeky jsou gumové pomůcky s hliníkovými hroty, kterých může být různý počet, nejčastěji 

4 až 6. Nesmeky lze snadno umístit na podrážku boty. Slouží k usnadnění chůze 

na zledovatělém, či zasněženém povrchu. Viz příloha 1.2. Sněžnice jsou nástroje, které se 

stejně jako nesmeky připevňují na obuv, usnadňují chůzi v hlubokém sněhu, jelikož zabrání 

propadání díky rozprostření hmotnosti na větší plochu. Na trhu si lze vybrat z různých tvarů, 

konstrukcí, materiálů a způsobů uchycení k botě. 
9
 Viz příloha 1.3. 

                                                 
6
 WINTER, Stefan. Vysokohorská turistika. České Budějovice: Kopp, 2003. ISBN 80-723-2201-X. 

7
 WINTER, Stefan. Vysokohorská turistika. České Budějovice: Kopp, 2003. ISBN 80-723-2201-X. 

8
 URL< http://www.trekshop.cz/bivakovaci-pytle-vaky-zdaraky > 1. března 2013 

9
 URL< http://www.trekshop.cz/sneznice/> 1. března 2013 

 

http://www.trekshop.cz/bivakovaci-pytle-vaky-zdaraky
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2.3.1 Vybavení pro vysokohorskou turistiku 

Vysokohorská turistika využívá stejného vybavení jako běžná turistika. Navíc je 

obohacena o jistící pomůcky a materiály a pár specifik. Batoh vysokohorského turisty je úzký 

a přiléhavý na tělo, navíc vybaven poutky na cepín a mačky. Nutností pro překonávání 

skalnatých úseků jsou bederní a hrudní úvaz. Bederní úvaz také sedací úvaz, či „sedák“. 

Obsahuje bederní pás a dvě nohavičky, vzniklá zátěž se tak rozloží mezi stehna. Výhodou 

jsou nastavitelné nohavičky. Hrudní úvaz tzv. „prsák“ se používá společně se „sedákem“. Při 

pádu má tělu zabránit přepadnout dozadu. Karabiny - základem celé karabiny je tělo, kterému 

náleží nos a zobák. Okruh karabiny dotváří zámek (také západka), která zabraňuje 

samovolnému vypadnutí lana. Pojistka jistí případy samovolného otevření karabiny. Některé 

typy karabin musí být pojistkou vybaveny povinně. K nezbytnému vybavení vysokohorského 

turisty patří různé typy karabin, ledovcový cepín, stoupací železa. 

Z uvedených informačních zdrojů v této vstupní kapitole vyplývá, že existuje soubor 

vysokoškolských učebnic cestovního ruchu, v nichž je vysokohorská turistika zcela okrajovou 

záležitostí, případně se o ní vůbec autoři nezmiňují. V oficiálním výkladovém slovníku 

cestovního ruchu jsou potřebná hesla uváděna. Nejkvalifikovanější informace na českém 

knižním trhu lze získat z publikace S.Wintera nazvané „Vysokohorská turistika“. Kniha se 

detailně zabývá problematikou vysokohorské turistiky. Je určena zájemcům o tuto oblast, 

na svých 128 stranách popisuje instrukce začátečníkům, zahrnuje část, která se věnuje 

bezpečnému pohybu v horách, dále se zde vyskytuje text týkající se turistického vybavení 

a charakteristiky chůze. S. Winter dále popisuje tzv. Klettersteigy (via ferraty) – umělými 

pomůckami zajištěné cesty - způsob pohybu po nich a speciální vybavení. Následující 

kapitola vytváří čtenáři představu o důležitosti přesného plánování pro vysokohorské túry, 

autor se pozastavuje u problematiky počasí, neopomíná se zmínit o svépomocné záchraně 

při úrazu v horách, zdůrazňuje pravidla první pomoci. Dále upozorňuje na orientaci v terénu, 

jež je laiky často podceňována. Opět je vyzdvihnuta důležitost povětrnostních podmínek. 

Závěr knihy je věnován správným zásadám tréninku fyzické kondice. Zmiňují se zde důležitá 

telefonní čísla a internetové adresy. 
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3 Charakteristika zkoumaného regionu 

Alpy jsou nejvyšší evropské pohoří. Reliéf horských štítů tvoří oblouk, proto se také 

užívá název Alpský oblouk. Jejich hranice tvoří na západě údolí řeky Rhôny, na severu 

Švýcarská náhorní plošina, německé a rakouské předhůří. Východní hranici tvoří maďarská 

plošina a na jihu je horský masív zakončen údolím řeky Pád. Alpy se rozprostírají na území 

osmi států, některá literatura uvádí pouze sedm států, nesoulad vzniká vynecháním Monaka, 

na jehož území leží pouze 2 km
2 

z celkové rozlohy 220 000 km
2. 

Mezi alpské státy patří: 

Itálie, Francie, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Rakousko, Německo, Slovinsko.
10

 Základní 

rozdělení Alp je na západní a východní část. Hranice mezi těmito částmi je od Bodamského 

jezera údolím řeky Rýn, až po italské jezero Lago di Como. Západní část, která zaujímá asi 

40% z celkové rozlohy Alp, leží na území Francie, Itálie a Švýcarska. Do této části řadíme 

i nejvyšší horu Evropy Mont Blanc (4 810 m), která leží na pomezí francouzské a italské 

části. 

Orografické rozdělení západních Alp je následující: 

Vnitřní (krystalické) Západní Alpy 

Vnější (krystalické) Západní Alpy 

Severní vápencové Západní Alpy 

Část je dále rozdělena na 18 geomorfologických celků.
11

 např. Walliské Alpy, 

Dauphineské Alpy, Masív Mont Blanc. Tyto části jsou častým cílem klientů cestovních 

kanceláří při cestách do západních Alp. 

Východní část alpského pohoří se rozprostírá na územích těchto států: Rakousko, 

Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Německo, Itálie, Slovinsko.
12

 

Orograficky se východní Alpy člení na: 

Severní Vápencové Alpy 

Centrální Východní Alpy 

Jižní Vápencové Alpy 

                                                 
10

 ARDITO Stefan. Alpy – příroda, turistika, výstupy 1. vyd. Bratislava: CESTY, 1995. 175 s. ISBN:80-7181-

083-5. 
11

 URL< http://www.treking.cz/regiony/alpy.htm > 22. března 2013 
12

 Ilustrovaný atlas světa pro nové století 1. vyd. Praha: Reader's Digest Výběr, 1999, 323 s. ISBN: 80-861-

9608-9. 
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Dle geomorfologického členění jsou východní Alpy rozděleny na 66 částí.
13

 Z těchto 

částí jsou cestovními kancelářemi nejčastěji pořádány zájezdy do Dolomit, Julských Alp 

a Vysokých Taur. Okrajově se objevují zájezdy s cílem v části Dachstein, Totes Gebirge, 

Wetterstein či v Zillertalských Alpách. 

3.1 Nejnavštěvovanější alpské regiony s podmínkami  

pro vysokohorskou turistiku 

3.1.1 Východní Alpy 

Dolomity – nachází se ve východních Alpách, na státním území Itálie, přesněji v její 

severovýchodní části. Vápencový horský masív leží mezi údolími řek Adige a Isarco 

na západě a řekou Piava na východě. Nejvyšším vrcholem Dolomit je Marmolada 3342m. 

Nachází se zde řada značených tras, určených vysokohorským turistům. Jsou zajištěny 

kramlemi a řetězy, především v horních částech. Vede tudy horská silnice, která v několika 

průsmycích překonává výšku 2000 výškových metrů. Jmenovaná silnice spojuje město 

Bolzano s horským střediskem Cortina d´Ampezo a je dlouhá 110 km.
14

 Turisty oblíbená část 

je kolem největšího italského jezera Lago di Garda. Samotné jezero leží ve výšce 

65 výškových metrů a kolem něj se tyčí vrcholy Dolomit ve výšce kolem 2000m. Tato oblast 

je vyhledávána především díky příjemným teplotám středozemského klimatu, které zasahuje 

i přilehlé hory. 

Dachstein – jedná se o název jak geomorfologického celku, tak i samotného vrcholu 

ve výšce 2995m. Horský vápencový masív Dachstein leží na rakouském státním území, 

za jasného počasí je viditelný dokonce ze Šumavy. Pro začínající vysokohorské turisty je 

výchozí bod při cestě na vrchol horní stanice lanovky na vrcholu Krippenstein ve výšce 

2109m.
15

 

Vysoké Taury – tento horský celek se rozkládá kolem nejvyššího rakouského vrcholu 

Grossglockner 3798m, vrchol je zároveň nejvyšší ve východních Alpách. Vysoké Taury jsou 

nazývány střechou Rakouska, jelikož kromě Grossglockneru mají kolem 300 dalších horských 

vrcholů s výškou nad 3000m. Oblast Vysoké Taury je také rakouským národním parkem. 

                                                 
13

 URL< http://www.treking.cz/regiony/alpy.htm > 22. března 2013 
14

 BARTONĚK, Antonín a kol. Itálie San Marino Vatikánský stát 1. vyd. Praha: Olympia 1990. 157 s. ISBN: 

80-7033-101-1. 
15

 SOPOUCH, Jaromír a kol. Rakousko 2. vyd. Praha: Olympia 1990. 80 s. ISBN: 80-7033-151-8. 

http://www.treking.cz/regiony/alpy.htm
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Národní park Vysoké Taury byl založen v roce 1981. Je nejstarším rakouským národním 

parkem a rozlohou 1 834 km
2
 je také největším ve střední Evropě. 

16
 

Julské Alpy – leží na pomezí Itálie a Slovinska. Větší část pohoří náleží Slovinsku. 

Nejvyšší vrchol je Triglav s výškou 2864 m. Pohořím protékají řeky Soča a Sáva. Vodopád 

na řece Soči je také oblíbeným turistickým cílem. Julské Alpy spadají do Triglavského 

národního parku, je zde zakázáno táboření. Turistické značení je na výborné úrovni díky 

tomu, že sami Slovinci jsou nadšenými turisty.
17

 

Karavanky – zabírají severní území Slovinska, kam zasahují ze sousedního 

Rakouska. Karavanky měří 120 km. Jedná se o vápencové pohoří, které je převážně 

zalesněné, pouze na nejvyšších místech se vyskytují louky, na nichž se v jarních a letních 

měsících vyskytuje pestrá flóra. Hranici mezi Karavankami a jižněji položenými slovinskými 

horami s názvem Julské Alpy tvoří údolí řeky Sava Dolinka.
18

 

Stubaiské Alpy – Leží částečně na území Rakouska, částečně na italském území. 

Na mapě je nalezneme jižně od Innsbrucku a na západ od dálnice vedoucí přes Brenerský 

průsmyk. Centrálním údolím Stubaital vede hustá dopravní síť. Tato oblast je určena jak 

rekreačním turistům s možností využití lanovek, tak i náročným vysokohorským turistům. 

Nejvyšším vrcholem je Zuckerhütl (Cukrový klobouk) - 3507 m., ležící v hlavním hřebeni 

na západě pohoří.
19

 

Wetterstein – alpská část Wetterstein se rozkládá na pomezí Rakouska a Německa, 

známá je spíš německá část, jelikož se v ní nachází nejvyšší německý vrchol Zugspitze 

2962m. 

Zillertalské Alpy – leží na hranici Rakouska s Itálií, převážně však na rakouském 

území. Nejvyšší vrchol je Hochfeiler (3 510 m). Hory v této alpské části jsou tvořeny rulou, 

břidlicí a minerály. Vyskytuje se zde řada  ledovců. Centrem pro turisty v této oblasti je údolí 

Zilleratal. Údolí je nejznámější v oblasti Zillertalských Alp. Oblast je vyhledávána turisty, 

                                                 
16

 URL: < http://www.hohetauern.at/en/ > 7. dubna 2013 
17

 URL: < http://hurvi.sweb.cz/slovinsko.html > 7. dubna 2013 
18

 Turistický průvodce Alpy 1. vyd. Brno: JOTA s. r. o. 2003 993s. ISBN: 80-7218-241-7. 
19

 JANOSOVÁ, Eva. Alpy: velký turistický průvodce: Neměcko, Rakousko, Slovinsko, Itálie, Švýcarsko, Francie. 

Innsbruck: KOMPASS – Karten, 2009. ISBN: 978-3-85026-073-2. 

http://www.hohetauern.at/en/
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kteří rádi zdolávají vrcholy v místech s minimem turistů. Zde je tento předpoklad zajištěn 

pomocí husté sítě turistických stezek. 
20

 

3.1.2 Západní Alpy 

Dauphineské Alpy – územně náleží Francii, nejvyšší vrchol je 4103m vysoký 

Barre de Ecrins. Jedná se o nejjižněji položenou čtyřtisícovku v Alpách. Oblast je známá 

především vou zachovalou přírodou. Součást Dauphineských Alp tvoří národní park Ecrins 

a Oblastní park Vecors. 
21

 

Masív Mont Blanc – má rozlohu 600km
2
. Leží zde nejvyšší evropský vrchol Mont 

Blanc 4807 m, náleží současně Itálii a Francii. Nejtěžší varianta výstupu je z italské strany, 

jelikož svahy z italské strany jsou prudší. Mont Blanc měří 4807m. Výstup z italské strany je 

náročný na orientaci.
22

 Mnohdy není cílem túry samotný vrchol, nýbrž putování masivem 

Mont Blanc. 

Walliské Alpy – někdy jsou označovány jako Penniské Alpy. Pohoří leží na  

italsko-švýcarských hranicích. Čtyřtisícovou hranici zde překonává asi 30 vrcholů. Nejvyšší 

z nich je Monte Rosa 4 634 m. Turisticky nejatraktivnější je v oblasti Walliských Alp 

Matterhorn 4478m.
23

 

3.2 Turistické značení 

Obtížnost jednotlivých tras je individuální, náročnost se mění vlivem počasí, fyzické 

kondice jedince a podobně. Tudíž není možno vytvořit číselnou stupnici. Pro orientační 

přehled existuje barevné rozlišení jednotlivých tras. 

Modrá – značí dobře udržované horské cesty, vhodné pro každého, není vyloučeno 

příkré stoupání. Dobře značeno, popsáno. Vhodné pro začátečníky. 

Červená – trasa vede vysokohorským alpským terénem, stezky jsou strmé a kamenité, 

možná přítomnost lezecky snadných skal, s minimem nebezpečných míst. Při volbě červené 

trasy je nutná předešlá zkušenost s alpským terénem jistá chůze a pevná obuv. 

                                                 
20

 JANSOVÁ, Eva. Velký turistický průvodce Alpy Německo, Rakousko, Itálie 2. vyd. Innsbruck: KOMPASS-

Karten 2004. 366 s. ISBN: 3-85491-421-0. 
21

 Turistický průvodce Alpy 1. vyd. Brno: JOTA s. r. o.2003 993s. ISBN: 80-7218-241-7. 
22

 PETR Ivo, Italské Alpy část 2. západ: turistika, treking, cykloturistika + lyžařské terény. 1. vyd. Ostrava: 

Mirago 2001 179 s. ISBN: 80-85922-85-1. 
23

 SHARP Hilary Turistický a horolezecký průvodce západními Alpami 1. vyd. Frýdek Místek: Alpress, s. r. o. 

2005. 173 s. ISBN: 80-7362-091-X. 
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Černá – velmi náročná trasa ve skalnatém terénu. Dlouhé túry s nebezpečnými úseky. 

Nezbytností je dobrá kondice, jistá chůze, pevná obuv a správná výstroj. Schůdnost tras 

ovlivňují povětrnostní podmínky. Nevhodné pro začátečníky.
24

 

Stezky GR – tyto vznikly ve Francii, název GR je zkratkou pro grande randonnée což 

v překladu znamená dlouhá túra. Stezky GR protínají celou Evropou. Ve Francii a Švýcarsku 

jsou značeny červeno-bíle. Oproti tomu místní značení je označeno žlutě.
25

 

  

                                                 
24

 JANSOVÁ, Eva. Velký turistický průvodce Alpy Německo, Rakousko, Itálie 2. vyd. Innsbruck: KOMPASS-

Karten GmbH 2004. 366 s. ISBN: 3-85491-421-0. 
25

 SHARP Hilary Turistický a horolezecký průvodce západními Alpami 1. vyd. Frýdek Místek: Alpress, s. r. o. 

2005. 173 s. ISBN: 80-7362-091-X. 
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4 Nabídka vysokohorské turistiky ve specializovaných 

českých cestovních kancelářích 
 

V této kapitole popíši vybrané cestovní kanceláře a představím kategorie jejich 

nabídky. Podrobněji se zaměřím na nabídku vysokohorské turistiky. Vybrané vysokohorské 

zájezdy představím detailně. Informace o nabídce jsem čerpala z webových stránek 

jednotlivých cestovních kanceláří, jsou aktuální k datu 12. dubna 2013. 

Cestovní kanceláře mohou poskytovat služby dočasně a příležitostně na území jiného 

členského státu EU, než v kterém mají sídlo na základě oprávnění, které bylo vydáno v zemi 

původu. Jedná se informaci z článku 49 až 55 Smlouvy o založení Evropského společenství 

a články 56 až 62 Smlouvy o fungování EU. 
26

 

Turistické zájezdy zahrnují vícedenní přechody hor, horskou turistiku, nenáročnou 

turistiku, ferraty – zajištěné cesty, přechody hor s ubytováním, turistiku s ubytováním, 

expedice a vysokohorskou turistiku. 

Vícedenní přechody hor jsou zájezdy určené dobrodruhům, jedná se o túry, kde si účastníci 

nesou všechny potřebné věci s sebou. Nazývají se také túrami „na těžko“. Účastníci nocují 

ve stanech v přímém kontaktu s přírodou. Trasy jsou voleny tak, aby byly vzdáleny civilizaci 

a turisté měli možnost získání poznatků z divoké přírody. 

Kategorie horská turistika je určena začínajícím turistům, nejčastěji horské túry v délce 

trvání 5-8 hodin. Podobně nenáročná turistika (určena turistickým začátečníkům), jedná se 

o snadné trasy v délce trvání kolem pěti hodin.  

Ferraty – zajištěné cesty, jsou způsobem, jak zdolat skalnatý vrchol bez horolezeckých 

zkušeností. Jedná se o propracovaný způsob zajištění tras ocelovými lany, žebříky a skobami, 

které lezec překonává. Pro zájezd s ferraty musí mít účastník speciální vybavení. 

Přechody hor s ubytováním a turistika s ubytováním jsou obdobné túry jako vícedenní 

přechody hor, s tím rozdílem, že zde je trasa volena tak, aby výrazně nevybočovala mimo 

civilizované oblasti a horské chaty byly snadno dostupné. U zájezdů v kategorii turistika  

s ubytováním je opět možnost individuálního programu. Tyto zájezdy jsou nazývány túrami 

„na lehko“ z důvodu odložení zavazadel v ubytovacím zařízení. 

Expedice jsou delší zájezdy, v řádech týdnů, do exotických oblastí, jako jsou Indie, Maroko, 

Rusko, Jižní Amerika, Himaláje, Nepál a podobně. 

                                                 
26

 RYŠAVÁ, Jitka a Stanislav VOLEMAN. Pravidla pro volný pohyb průvodcovských a doprovodných služeb 

v oblasti cestovního ruchu. Praha: Asociace průvodců České republiky, 2009. ISBN: 978-80-254-4865-6. 
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Vysokohorská turistika – je druh turistiky, při níž se využívá horolezecké jištění 

a vybavení. Nabídka tohoto druhu zájezdu je určena trénovaným jedincům se zájmem 

o dobrodružství. Túry jsou pořádány „na těžko“ s přespáním ve stanech, s občasným 

zavítáním do příbytku v podobě horské chaty. Mezi oblíbené destinace patří především alpské 

země, dále pak, vzdálenější místa jako jsou Gruzie, Indie, Nepál apod. 

Mezi mnou vybrané specializované cestovní kanceláře patří: CK Kudrna, CK Alpina 

CK Poznání a CK Adventura. Jedná se o outdoorové cestovní kanceláře, které poskytují 

širokou nabídku zájezdů, pro zájemce o aktivní dovolenou. 

4.1.1 Nabídka produktů vysokohorské turistiky CK Kudrna  

Vstupní stránka webové prezentace CK: http://www.kudrna.cz/ 

Obr.: 3.1 Vstupní stránka webové prezentace CK Kudrna
27

 

Sídlo CK: Brno, Hněvkovského 153/75. CK Kudrna byla založena 25. dubna 2001 

jako společnost s ručením omezeným. IČO: 26246457. Jednatelé společnosti jsou Vilém 

Dvořák s trvale bytem Přadlácká 3/5, okres Brno-město, PSČ 602 00 a Ing. Igor Forgáč. 

Společníci jsou Vilém Dvořák trvale bytem Přadlácká 3/5, okres Brno-město, PSČ 602 00, 

jehož obchodní podíl tvoří 60%, Ing. Igor Forgáč s obchodním podílem 20% 

a Ing. Vilém Dvořák trvale bytem Šlapanice, Brněnská 99, PSČ 664 51 s obchodním podílem 

20%. Základní kapitál CK Kudrna je 200 000,- Kč.
28

 

CK Kudrna pořádá zájezdy do Evropy, Afriky, Asie, Austrálie, Jižní Ameriky, Střední 

Ameriky a Severní Ameriky. Jedná se o outdoorovou CK. Zájezdy jsou rozděleny do několika 

kategorií, aby si zde vybral každý zákazník, který preferuje aktivní dovolenou. V nabídce se 

vyskytuje cykloturistika, vodácká turistika, vysokohorská turistika, dovolená na běžkách, ale 

i dovolená pro rodiny s dětmi. Turistické, cykloturistické a skialpinistické zájezdy jsou 

                                                 
27

 URL: < http://www.kudrna.cz/ > 26. dubna 2013 
28

 URL: < http://rejstrik-firem.kurzy.cz/26246457/kudrna-sro/ > 12. dubna 2013 
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členěny dle obtížnosti od jedné do pěti. Obtížnost prvního stupně zvládne každý, kdo má 

zájem o aktivní odpočinek, není potřeba speciální přípravy. Pětka je určena odolným 

jedincům, kteří mají dobrou fyzickou kondici a na zájezd natrénováno. Zájemci o tuto 

kategorii se musí připravit na fyzickou zátěž i osm hodin denně.
29

 

Rozdělení nabídky cestovní kanceláře Kudrna je následující: aktivní dovolená na kole, 

dovolená na běžkách, horská turistika, jednodenní lyžařské zájezdy, lyžařské zájezdy, MTB 

(mountain bike, tedy česky horská kola), pastorále, poznávací zájezdy, silvestrovské zájezdy, 

telemarkové lyžování, termám, turistické zájezdy, vodácká turistika, vysokohorská turistika, 

xkudrna (zájezdy extrémního rázu), zájezdy na via ferraty (zajištěné cesty, též nazývány 

„klettersteigy“), zájezdy pro rodiče s dětmi, zima, zimní turistika. 

Horská turistika – představuje výlety do hor, jak jednodenní „ na lehko“, 

tak i vícedenní náročné přechody hor. Jezdí se do Rakouska, Skotska, Ukrajiny, Španělska, 

Kosova, Norska, Makedonie, Maroka, Argentiny  a mnoha dalších zemí.  

MTB – mountain bike, zájezdy pro vyznavače jízdy na horském kole. CK Kudrna vozí 

své klienty do Rakouska, Itálie, Albánie, Makedonie, Maroka a mnohých dalších zemí. 

CK Kudrna se na svých webových stránkách věnuje rozboru trasy jednotlivých zájezdů 

určených pro MTB, jsou zde procentuálně uvedeny poměry povrchů v rámci trasy. Trasy jsou 

voleny buď tak, aby se jezdilo hvězdicově z jednoho, případně dvou míst, nebo se jedná 

o etapový zájezd s převozem zavazadel. Nabízí se zde i možnost zorganizování soukromého 

zájezdu pro konkrétní skupinu lidí.  

Telemarkové lyžování: jedná se o lyžování ve volném terénu na lyžích se speciálním 

vázáním, které má volnou patu. CK Kudrna nabízí také možnost kurzu telemarku 

pro začátečníky i pokročilé. Vyhledávanými destinacemi pro tento typ zájezdu jsou Česká 

republika a Rakousko. 

 

Vysokohorská turistika – jedná se o fyzicky náročnou aktivní dovolenou, při níž se 

zdolají vrcholky hor v destinacích jako například: Německo, Itálie, Francie, Rusko, Peru, 

Bolívie apod. Podrobněji je nabídka vysokohorské turistiky CK Kudrna v Alpských zemích 

popsána níže. 

 Zájezd CK Kudrna 

 Jako zástupce zájezdů pro horskou turistiku jsem vybrala zájezd „Do království 

Dolomit“. Jedná se o desetidenní zájezd náročnosti 3. Tedy vyžadující alespoň minimální 

předchozí zkušenosti a lehce trénovanou fyzickou kondici. Ve vysokohorském terénu stráví 
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účastník šest dnů, zbývající čtyři jsou věnovány přepravě do oblasti Dolomit. Ubytování je 

zajištěno v kempech. Polopenze dostupná z polní kuchyně, již vlastní CK. 

První až druhý den - večer výjezd z Brna přes Rakousko do Itálie. V ranních hodinách 

v kaskádách soutěsky Fanes se zájemci mohou podívat pod přepady vodopádů. Následuje 

krátká zastávka ve městě Cortina d´Ampezzo. V podvečer možnost shlédnout panorama 

celých Dolomit při cestě do kempu v údolí Val di Fassa. Třetí den – nastává čas pro turistický 

výšlap k chatě Roda da Vael. (možnost využít lanové dráhy). Dále se jde vyhlídková trasa 

pod Rottwandem na proslulé lyžařské svahy, jenž leží nad údolím Val di Fassa. Návrat 

do údolí možný přímo po svazích, nebo lanovou dráhou. Čtvrtý den se začíná v sedle Passo 

Sella, účastníky čeká delší túra po magistrále, z níž lze vidět panorama okolních vrcholů. 

Obejde se celý masív Sassolungo. Pátý den je relaxační s lehkou procházkou pod hřebenem 

Padon. Naskytne se možnost zastávky u tunelů a zbylých památek z 1. světové války. Šestý 

den se s pomocí lanové dráhy účastníci vydají na hřebenovou túru podél masívu Colac 

až k chatě San Nicolo. Posléze se sestoupí po loukách a pastvinách do údolí Val Contrin. 

Sedmý den klienty CK čeká pěší túra na třítisícový vrchol Piz Boe ze sedla Passo Porboi. 

Možnost využít lanové dráhy pro částečné usnadnění výstupu. Po návratu z túry přesun 

do druhého kempu v Cortine d´Ampezzo. Osmý den turisté absolvují okruh kolem vrcholu 

Nuvolau. Opět možnost využití lanové dráhy. Cílem túry jsou lezecké věže Cinque Torri. 

Nakonec krátká procházka kolem muzea zákopů z 1. světové války. Devátý až desátý den 

následuje poslední túra kolem masivu Tre Cime di Lavaredo, jenž je častým lákadlem 

pro fotografy. Ve večerních hodinách návrat přes Rakousko do Brna.
30

 

 

4.1.2 Nabídka produktů vysokohorské turistiky CK Alpina 

 

Sídlo CK: Brno, Provazníkova ulice. Založena v roce 2004. Právní forma: společnost 

s ručením omezeným. Jednatelé společnosti: Ing. Přemysl Špalek, Ing. Aleš Paděra, Základní 

kapitál společnosti je 100 000 Kč.
31

 Obchodní podíly: A. Paděra 60% P. Špalek 40%. 

Webová prezentace: http://www.alpina.cz/ 

Vstupní stránka webové prezentace CK Alpina: 

Obr.: 3.2 Vstupní stránka webové prezentace CK Alpina
32

 

Alpina je cestovní kancelář, určená zájemcům o aktivní dovolenou. Nejsou zde 

nabízeny pobytové zájezdy, jejichž náplní je pouze relaxace. Nabídka je tvořena zájezdy do 

Evropy, ale i mimo ni. CK poskytuje různé druhy zájezdů. Klient má na výběr z několika 
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obtížností, dle své fyzické kondice. V popisu zájezdu je vždy uvedena náročnost v rozmezí 

od jedné do pěti. Jednička znamená 2 - 3 hodiny chůze denně, Dvojka 3 - 5 hodin chůze 

denně. Trojka 4 - 7 hodin chůze, čtyřka do 9 hodin a pětka až 10 hodin chůze každý den 

zájezdu.  

CK Alpina má nabídku zájezdů rozčleněnu do pěti hlavních odvětví, které se dále 

člení na podskupiny. Hlavními kategoriemi jsou: zimní zájezdy, turistické zájezdy, cyklistické 

zájezdy, via ferraty a expedice. 

Vysokohorská turistika je určena pro turisty, kteří s oblibou vyrážejí do míst mimo 

civilizaci pouze se svým odhodláním, cepínem, mačkami a lanem. Začátečníkům se nabízí 

možnost školy pohybu v zimních horách a na ledovci. Tato podskupina je dále detailně 

rozebrána v podkapitole: „Nabídka vysokohorské turistky ve vybraných cestovních 

kancelářích“.  

 Zájezd CK Alpina 

Pro ukázku zájezdů z nabídky CK Alpina jsem vybrala čtyřdenní výstup na Dachstein. 

První den je vyhrazen přepravě do města Hallstatt. Ve večerních hodinách odjezd 

z Brna přes Prahu a České Budějovice do Rakouska. Následující den túra k chatě Simone 

Hütte. Začátek trasy v údolí Hallstatt (530m), pokračuje se údolím Waldbach, poblíž 

vodopádů a chaty Wiesberghaus (1884 m) až k cíli. Na chatě v cíli trasy se turisté seznámí 

s používáním ledovcového a via ferratového vybavení. Dále se naučí navazovat do lanových 

družstev a pohybovat po ledovci. Třetí den je na programu túra po ledovci ledovci Hallsttäter 

Gletscher a dále ferratou Randkluftsteig k vrcholu Dachstein 2995m. Následuje via ferrata 

Moni-Klettersteig, po níž se turisté dostanou na vrchol Schöberl (2422 m). Posléze se turisté 

vracejí na chatu. Poslední den zájezdu je věnován sestupu zpět do Hallstattu, jeho prohlídce 

a návratu zpět do České republiky. Zájezd je označen číslem čtyři z pěti možných, vyžaduje 

tedy psychickou i fyzickou odolnost. Účastníci stráví na túrách maximálně 9 hodin za den 

s převýšením kolem 800m. Ubytování je zařízeno na chatě Simone Hütte, spí se na matracích 

ve společné noclehárně. Je zde možnost zakoupení polopenze.
33

 

 

MTB speciality do této kategorie spadají zájezdy určené adrenalinovým cyklistům. 

Zkratka MTB znamená „mountain bike“ tedy česky řečeno horské kolo. Zájezdy jsou plné 

adrenalinových sjezdů a s tím spojených náročných výšlapů. Jezdí se „na lehko“ hvězdicovitě 

vždy z místa ubytování. Cílem této kategorie jsou především Alpské země. 
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4.1.3 Nabídka produktů vysokohorské turistiky CK Poznání  

Cestovní kancelář Poznání (logo v příloze 3.5) vlastní fyzická osoba Jiří Erben trvale 

bytem: Gorkého 2179,530 02, Pardubice. Živnost provozuje od 15. 4. 1993, pod identifikační

m číslem: 48163210. Jeho daňové identifikační číslo je: CZ5802111700
34

 

Webová prezentace: http://www.poznani.cz/ 

Vstupní stránka webové prezentace CK Poznání: 

Obr.: 3.3 Vstupní stránka webové prezentace CK Poznání
35

  

CK Poznání se na rozdíl od předchozích zmíněných nesoustředí pouze na aktivní 

odpočinek svých klientů. Nabízí také pobytové a poznávací zájezdy. Z outdoorové nabídky se 

zde vyskytuje horská turistika, cykloturistika a daleké poznávací cesty. CK Poznání 

poskytuje zájemcům několik zájezdů mimo Evropu, především do Asie. Centrem pozornosti 

zůstává Evropa, kde míří největší část zájezdů. Sjednání cestovní smlouvy online je 

zvýhodněno slevou ve výši 2%. Studentům je zde nabídnuta možnost slevy ve výši 1000,- Kč 

při ceně zájezdu nad 8000,- Kč. U levnějších zájezdů tato sleva činí 500,- Kč. Je nutnost se 

prokázat platným indexem.
36

 

Nabídka CK Poznání se rozděluje na dvě hlavní části. Dovolená 2013 a Outdoor 2013.  

Sekce dovolená zahrnuje poznávací zájezdy, poznávací zájezdy s lehkou a střední 

turistikou, pohodové týdny nejen v Alpách, pobytově - poznávací zájezdy, pohodové cyklo 

pod Alpami, letecké zájezdy, exotická dovolená, školní zájezdy. 

Horská turistika – fyzicky náročné zájezdy, vyžadující předchozí přípravu 

a trénovanou fyzickou kondici. Přímo na zájezdě si lze zvolit alternativy obtížnosti, dle 

aktuálního pocitu. Cíle cesty pro účastníky horské turistiky jsou Bulharsko, Ukrajina, 

Skotsko, Korsika a Alpské země, kterým se věnuji v následující kapitole podrobněji.  
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 Zájezd CK Poznání 

Jako zástupce zájezdů z kategorie horská turistika jsem vybrala: „Slovinsko – Julské 

Alpy – západ“. Jedná se o šestidenní zájezd s označením obtížnost číslo tři ze čtyř možných. 

Vyžaduje předchozí zkušenost a trénovanou fyzickou kondici. Ve vysokohorském terénu 

stráví účastník čtyři ze šesti dnů. Dva dny jsou vyhrazeny pro přepravu. Turisté tráví na túrách 

maximálně osm hodin denně, nejvyšší denní překonané převýšení je 1100m a to třetí den. 

Ubytování v kempech ve vlastních stanech, stravování z vlastních zásob. 

První den čeká turisty noční přejezd do Slovinska. Ráno se vychází ze silničního sedla 

Vršič (1 611 m) na vrchol Mala Mojstorvka (2 332 m). Možnost krátké pauzy a občerstvení 

na chatě Tičarjev Dom (1 620 m), dále k pramenu řeky Soči. Následující den od jezer Laghi 

de Fusin až k chatě k chatě Koča, která leží na Mangartskem Sedlu (1 908 m), sestup dolů. 

Čtvrtý den se turisté vydají k pevnosti Kluže, den je věnován památkám první světové války, 

koupání a odpočinku, případně adrenalinovým aktivitám na řece. Poslední den 

ve vysokohorském terénu je stráven výstupem na vrchol Visoki Kanin (2 587 m). Šestý den je 

v programu pouze návrat zpět do ČR.
37

 

4.1.4 Nabídka produktů vysokohorské turistiky CK Adventura 

Cestovní kancelář Adventura existuje od 20. 12. 1991. Sídlem je Praha, Voroněžská 

170/20. Jedná se o společnost s ručením omezeným a předmětem podnikání jsou kromě 

služeb cestovní kanceláře ještě čtyři jiné činnosti. Jednatelem společnosti je RNDr. Ing. 

J.Lhota. Do funkce byl jmenován 6. 1. 2009. Společníci společnosti jsou Ing. P.Hlubuček, 

Ing. T. Hyka, RNDr. Ing. J. Lhota, RNDr. M.Podpěra. Každému z nich náleží čtvrtinový 

obchodní podíl. Základní kapitál společnosti tvoří 200 000,- Kč.
38

 

Webová prezentace CK Adventura: http://www.adventura.cz 

 

Vstupní stránka strana webové prezentace CK Adventura: 

 

Obr.: 3.4 Vstupní stránka webové prezentace CK Adventura
39

  

 

Cestovní kancelář Adventura působí na českém trhu od roku 1991. Už v roce 1992 se 

v nabídce vyskytly exotické zájezdy do Maroka či Himalájí. Činnost CK Adventura se 
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zaměřuje na poznávání exotických krajů, aktivní turistiku, cykloturistiku, lyžování, rafting 

a vodáckou turistiku. Speciální kategorii zájezdů tvoří dovolené strávené na inline bruslích. 

Od roku 2001 je CK Adventura vlastníkem akreditace pro založení průvodcovské školy. 

V nabídce se proto také nacházejí kurzy pro průvodce. CK Adventura má tři hlavní směry, 

kterými se ubírá a to poznávací zájezdy, turistika a cykloturistika. Pro každé z odvětví je 

klientům k dispozici tištěný katalog.
40

 

Nabídku tvoří poznávací zájezdy, aktivní dovolená, turistika ve světě, turistika 

v Evropě, Via ferraty a vysokohorská turistika, cykloturistika a cyklopobyty v Evropě, 

exotická cykloturistika, cyklojachty a lodě, In-line skating (zájezdy, jejichž náplní je jízda 

na kolečkových bruslích), outdoorové kurzy, lyžování, rafting a vodní turistika, dovolená 

pro rodiny s dětmi, exotické silvestry s Adventurou, Tatrabus, Cesty s National geographic.  

Kategorie poznávacích zájezdů se dle obtížnosti rozdělují počtem „sluníček“ viz 

obrázek.  

 

Obr.: 3.9 Rozdělení poznávacích zájezdů CK Adventura dle obtížnosti.
41

 

U rozdělení obtížnosti, platí pravidlo, čím méně „sluníček“ tím nižší komfort 

ubytovacích a stravovacích služeb, leč vykoupen bližším splynutím s kulturou navštěvované 

země. V rámci poznávacích zájezdů se jezdí do U. S. A., Kanady na Madeiru, do Francie, 

Severní Koreji, Číny apod. 

Via ferraty a vysokohorská turistika – zájezdy, vyžadující použití horolezeckého 

jistícího vybavení. Via ferraty jsou zajištěné stezky, vytvořené ve skalních útvarech fixními 

ocelovými lany, skobami a stupy. Vysokohorská turistika zahrnuje túry na ledovcovém, 

či sněhovém vysokohorském terénu. Podrobněji je tato kategorie rozebrána níže.  
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 Zájezd CK Adventura 

Pro ucelení představy o nabídce vysokohorských zájezdů CK Adventura jsem se 

rozhodla představit zájezd: „Čtyřtisícové vrcholy Walliských Alp“  Jedná se o pěti denní 

zájezd, z nichž turista stráví ve vysokohorském terénu tři dny, zbývající jsou vyhrazeny 

pro přepravu. Ubytování se platí na místě, je zajištěno na chatě Britannia Hütte. Výstupy se 

konají „na lehko“ a denní převýšení se pohybuje kolem 1100m. denně. 

První dva dny čeká klienty CK přejezd z Prahy do Saas Fee (1772 m). Následně 

lanovkou do Felskinn (2989 m), odtud výstup na chatu Britannia Hütte (3030m). Hlavní 

náplní zájezdů jsou výstupy na vrcholy Stralhorn (4143m) a Allalinhorn(4027m), tyto 

proběhnout třetí a čtvrtý den zájezdu. Po sestupu následuje návrat do ČR.
42

 

Outdoorové kurzy – CK Adventura vlastní školu sportů a pobytu v přírodě, která má 

licinci na pořádání kurzů. Jedná se o kurzy pohybu na via ferratech, kurzy ledovcové 

turistiky, kajakové kurzy, kurzy pro budoucí průvodce a mnohé další. 

4.2 Doplňkové služby rakouského alpského svazu Alpenverein 

Jedná se o rakouskou organizaci, která byla založena roku 1862 a sdružuje milovníky 

horské přírody, aktivní sportovce, horolezce i celé rodiny. V roce 2012 tento klub měl 

400 000 členů. Podmínkou pro členství v klubu je pro občany České republiky zaslání 

oficiální přihlášky a zaplacení členského poplatku, který činí 1500,- Kč/ rok. Alpenverein má 

ustálený systém slev vztahujících se na členské poplatky. Na slevu mají nárok senioři, děti 

a mládež. Výhodněji vychází také rodinné členství, kdy má jeden z rodičů slevu na poplatku 

a děti jsou zcela gratis. Mezi členské výhody patří především pojištění, v rámci členského 

poplatku je zahrnuto úrazové pojištění, které se vztahuje na všechny sporty, kromě létání 

ve vzduchu, tedy paragliding, parašutismus a podobně. Platí ve všech zemích světa vyjma 

Antarktidy, Arktidy (vč. Aljašky), Špicberků a Grónska. Pojištění se vztahuje do nadmořské 

výšky 6000m. 

Alpenverein je zde zmíněn především z důvodu různých slev, jenž jsou poskytovány 

členům v nabídce mnou vybraných cestovních kanceláří.
43
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4.3 Nabídka vysokohorské turistky ve vybraných CK 

 

Tab. 3.1 Nabídka zájezdů CK Kudrna a CK Alpina
44

 

 

Tab. 3.2 Nabídka zájezdů CK Poznání
45
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 Vlastní zdroj 
45

 Vlastní zdroj 

CK Kudrna dny termín cena strava doprava ubytování 

Ferraty jižní Francie 10 12.07. - 21.07.2013 10 480 Kč polopenze bus kemp 

To nejlepší z Dolomit 10 28.06. - 07.07.2013 8 760 Kč polopenze bus kemp 

Do království Dolomit 10 28.06. - 07.07.2013 9 420 Kč polopenze bus 
kemp - 

nalehko 

Alpská trilogie 9 04.08. - 12.08.2013 17 530 Kč bez stravy transporter horská chata 

CK Alpina dny termín cena strava doprava ubytování 

Výstup na Dachstein 4 

06.06. - 09.06.2013  

20.06. - 23.06.2013  

05.09. - 08.09.2013    

19.09. - 22.09.2013 

3 400 Kč bez stravy bus bez ubyt. 

Výstup po ledovci na 

vrchol Grossvenedige 
5 31.07. - 04.08.2013 3 900 Kč bez stravy bus bez ubyt. 

Výstup na vrchol 

Hochalmspitze a 

Säuleck 

5 31.07. - 04.08.2013 3 900 Kč bez stravy bus bez ubyt. 

CK Poznání dny termín cena strava doprava ubytování 

Slovinsko - Julské Alpy 

- západ 
6 

02.07. - 07.07.2013  

06.08. - 11.08.2013 
4 500 Kč bez stravy autokar kemp, vlastní stan 

Slovinsko - Julské Alpy 10 
12.07. - 21.07.2013 

09.08. - 18.08.2013 
7 500 Kč polopenze autokar 

kemp, vlastní stan  

(1 nocleh není 

zahrnut) 

Francie - Tour du Mont 

Blanc - Okruh kolem 

alpského velikána 

11 
18.07. - 28.07. 2013 

09.08. - 19.08. 2013 
10 300 Kč polopenze autokar kemp, vlastní stan 
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Tab. 3.3 Nabídka zájezdů CK Adventura
46
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 Vlastní zdroj 

CK Adventura dny termín cena strava doprava ubytování 

Mont Blanc 6 

23.07. - 28.07. 2013 

20.08. - 25.08.2013 

 27.08. - 01.09.2013 

19 900 Kč polopenze mikrobus horská chata 

Ortler - Itálie 6 14.08. - 19. 08. 2013 10 790 Kč 1 x polopenze bus bez ubyt. 

Ortler – hřebenem 

Hintergrat 
6 14.08. - 19. 08. 2013 11 190 Kč 1 x polopenze bus bez ubyt. 

Italské ledovce – 

Presanella a Adamello 
6 14.08. - 19.08.2013 6 590 Kč bez stravy bus bez 

Weisskugel – Palla 

Bianca 
4 

11.07. - 14.07.2013 

05.09. - 08.09.2013 
4 990 Kč 

snídaně s 

ubytováním 
minibus bez ubyt. 

Wildspitze 4 
14.06. -17.06.2013 

09.08. - 12.08.2013 
4 890 Kč bez stravy minibus bez ubyt. 

Dachstein 4 

06.06. - 09.06. 2013 

22.08. - 25.08. 2013 

12.09. - 15.09. 2013 

3 990 Kč bez stravy bus bez ubyt. 

Grossvenediger 4 

28. 06. - 01.07. 2013 

26. 07. - 29.07. 2013 

30. 08. - 02.0 9.2013 

4 590 Kč bez stravy bus bez ubyt. 

Grossglockner 4 

28. 06. - 01.07. 2013 

26. 07. - 29.07. 2013 

30. 08. - 02. 09.2013 

5 190 Kč bez stravy bus bez ubyt. 

Grossglockner – Stüdlgrat 4 
28.06. - 01.07.2013 

30.08. - 02.09.2013 
7 980 Kč bez stravy bus bez ubyt. 

Severní stěnou Wildspitze 4 09.08.  -12.08.2013 7 980 Kč bez stravy Bus bez ubyt. 

Nejvyšší vrcholy 

Stubaiských Alp 
5 

04.07. - 08. 07.2013 

22.08. - 26.08.2013 
5 890 Kč bez stravy Minibus bez ubyt. 

Similaun – po stopách 

Ötziho 
4 

11.07. - 14.07.2013 

05.09.  - 08.09.2013 
4 790 Kč bez stravy Minibus bez ubyt. 

Čtyřtisícové vrcholy 

Walliských Alp 
5 

18.07.  - 22.07.2013 

08.08.  - 12.08.2013 
9 690 Kč 

polopenze v 

ceně ubytování 
bus bez ubyt. 

Švýcarské čtyřtisícovky – 

noc na střeše Alp 
6 

03.07.  - 08.07.2013 

31.07.  - 05.08.2013 
11 190 Kč bez stravy bus bez ubyt. 

Monte Rosa 6 
03.07.  - 08.07.2013 

31. 07. - 05.08.2013 
16 890 Kč bez stravy bus bez ubyt. 

Čtyřtisícové vrcholy 

masivu Monte Rosa 
6 

03.07. - 08.07. 2013 

31.07. - 05.08.2013 
11 190 Kč bez stravy bus bez ubyt. 

Dom – klenot mezi 

čtyřtisícovkami 
6 

03.07.  - 08.07.2013 

31.07.  - 05.08.2013 
12 490 Kč bez stravy bus bez ubyt. 

Alphubel a 

Rimpfischhorn 
5 

18.07. - 22.07. 2013  

08.08.  -12.08. 2013 
11 790 Kč 

polopenze v 

ceně ubytování 
bus bez ubyt. 

Čtyřtisícové perly nad 

údolím Saastal 
5 

18.07.  - 22.07.2013  

08.08.  - 12.08.2013 
11 790 Kč bez stravy bus bez ubyt. 
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4.3.1 Přehled doplatků 

Následující tabulky vyjadřují doplatky za jednotlivé služby u zájezdů, k tomuto kroku 

jsem se rozhodla z důvodu lepšího srovnání zájezdů. Při přičtení doplatků za jednotlivé služby 

získávám zájezdy, jenž poskytují stejné služby zákazníkům. Tabulky se týkají pouze 

CK Alpina, CK Adventura. Ostatní mají polopenzi a ubytování zahrnuty v ceně zájezdu. Pro 

přepočet doplatků ze zahraničních měn na Kč byl použit kurz eura ke koruně ze dne 12.4. 

2013:  25,865 Kč a kurz švýcarského franku ke koruně ze dne 12.4. 2013:  21,26 Kč.
47

 

                                                 
47

 URL: < http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp > 12. dubna 
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Mont Blanc 

       
19 900 3 317 

6 
19 900 3 316,67 

Ortler - Itálie 
117 117 

 
156 123 

  
7851 2 975 

6 
16 998 2 832,93 

Ortler – hřebenem 

Hintergrat 
   

117 58 
  

14216 2 369 
6 

12 690 2 115,03 

Italské ledovce: 

P. Adamello 75 75 
 

66 33 
  

10237 1 706 
6 

9 383 1 563,90 

Weisskugel 

   
74 74 

  
6 904 1 726 

4 
6 904 1 726,00 

Wildspitze 
26 13 

 
20 10 

  
6 080 1 520 

4 
5 485 1 371,22 

Dachstein 
50 50 

 
20 

Sleva 

 i pro 

KČT 
  

5 801 1 450 
4 sleva 

není 

přesná 

sleva není 

přesná 

Grossvenediger 
56 28 

 

40 20 

  

7 073 1 768 4 5 832 1 457,88 

Grossglockner 61 
30,50 

 
40 20 

  
7 802 1 951 

4 
6 496 

1 624,05 

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp
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Tab. 3.4 Přehled příplatků CK Adventura
48

 

  

                                                 
48

 Vlastní zdroj 

Grossglockner – 

Stüdlgrat 61 30,50 
 

40 
20 

  
10592 2 648 

4 
9 286 

2 321,55 

Severní stěnou 

Wildspitze 26 13 
 

20 10 

  

9 170 2 292 4 8 575 2 143,72 

Nejvyšší vrcholy 

Stubaiských Alp 44 sleva 
 

52 

sleva  

i pro 

KČT 
  

8 373 1 675 
5 sleva není 

přesná 

sleva není 

přesná 

Similaun – po 

stopách Ötziho 50 sleva 
 

40 sleva 
  

7 118 1 779 
4 sleva není 

přesná 

sleva není 

přesná 

Čtyřtisícové 

vrcholy 

Walliských Alp      
128,40 125,40 12 356 2 471 

5 
12 420 2 483,96 

Švýcarské 

čtyřtisícovky – 

noc na střeše Alp  
sleva 114 33 sleva 

 
135 17 337 2 890 

6 sleva není 

přesná 

sleva není 

přesná 

Monte Rosa 

 
sleva 114 

 
sleva 

 
135 22 184 3 697 

6 sleva není 

přesná 

sleva není 

přesná 

Čtyřtisícové 

vrcholy masivu 

Monte Rosa 
75 sleva 

  
sleva 

 
60 14 405 2 401 

6 sleva není 

přesná 

sleva není 

přesná 

Dom – klenot 

mezi 

čtyřtisícovkami  
sleva 99 

 
sleva 

 
117 17 082 2 847 

6 sleva není 

přesná 

sleva není 

přesná 

Alphubel a 

Rimpfischhorn 
     

128,40 152,40 15 030 3 006 
5 

14 519,78 2 903,96 

Čtyřtisícové perly 

nad údolím 

Saastal  
sleva 72 

 
sleva 

 
69 14 788 2 958 

5 sleva není 

přesná 

sleva není 

přesná 
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Tab. 3.5 Přehled příplatků CK Alpina
49

                                                 
49

 Vlastní zdroj 
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Výstup na 

Dachstein 30 30 46,60 46,60 5 381 1 345 4 5 381,26 1 345,31 

Výstup po ledovci 

na vrchol 

Grossvenedige 
20 20 66 66 6 124 1 225 5 6 124,39 1 224,88 

Výstup na vrchol 

Hochalmspitze a 

Säuleck 
20 20 66 66 6 124 1 225 5 6 124,39 1 224,88 
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4.4 Hodnocení nabídky 

V této podkapitole zhodnotím nabídku vybraných cestovních kanceláří z hlediska 

ceny. Nejprve rozeberu nabídku jednotlivých cestovních kanceláří, posléze nabídku 

zhodnotím komplexně. 

CK Kudrna. Poskytuje v oblasti vysokohorské turistiky čtyři zájezdy. Jeden z nich 

s názvem Alpská trilogie nezahrnuje v ceně polopenzi, nenabízí se ani možnost dokoupení. Je 

tedy pro cenové srovnání nevhodný, leč jeho cena je stále suverénně nejvyšší ze všech 

nabízených zájezdů zmíněné CK z důvodu náročnosti uskutečnění a transportu. Pokud se 

pomine zájezd Alpská trilogie, bude nejdražší zájezd „Ferraty jižní Francie“ s cenou 10 480,- 

Kč. Jelikož se jedná o zájezd na 10 dní cena na den je 1048,- Kč.. Nejlevnější je desetidenní 

zájezd s názvem „ to nejlepší z Dolomit“ cena činí 8760,- Kč. CK Kudrna nenabízí žádné 

slevy pro členy Alpenverein, tudíž i pro ně zůstává cena stejná. Jako jediná z mnou 

zkoumaných CK má v ceně svých zájezdů až na jednu výše zmíněnou výjimku polopenzi. 

V případě obsazenosti každého nabízeného zájezdu 35-ti osobami by CK za sekci 

vysokohorské turistiky získala tržby ve výši 1 616 650 Kč. 

10 480 Kč x 35 = 366 800 Kč 

8 760 Kč x 35 = 306 600 Kč 

9 420 Kč x 35 = 329 700 Kč 

17 530 Kčx 35 = 613 550 Kč 

celkem = 1 616 650,- Kč 

Průměrná tržba na zájezd: 404 162 Kč 

CK Alpina - Má v nabídce tři zájezdy určené vysokohorským turistům zájezdy 

s názvem „Výstup po ledovci na vrchol Grossvenedige“ a „Výstup na vrchol Hochalmspitze 

a Säuleck“ mají totožnou cenu 3900,- Kč a jsou tedy nejdražší. Konečná cena po přičtení 

doplatků za ubytování a polopenzi vychází na 5 dnů 6 124,- Kč. Nejlevnějším zájezdem této 

CK je „Výstup na Dachstein“ jedná se o čtyřdenní zájezd za 3 400,- Kč. Cena s příplatky tvoří 

5 381,- Kč. CK Alpina nenabízí žádné cenové zvýhodnění pro členy klubu Alpenverein. 

Tržby CK se dají pouze odhadovat, pokud budeme počítat s obsazeností všech termínů a všech 

zájezdů 35-ti osobami. Dostaneme číslo 749 000 Kč. Jedná se o tržby vyprodukované sektorem 

vysokohorské turistiky. 

3 400 Kč x 35 = 119 000 Kč x 4 termíny = 476 000 Kč 

3 900 Kč x35 = 136 500 Kč 

3 900 Kč x 35 = 136 500 Kč 

celkem = 749 000 Kč 
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Průměrná tržba za zájezd je cca: 124 833 Kč 

 

CK Poznání - Poskytuje 3 zájezdy v sekci horské turistiky, zájezd s názvem:  

„Slovinsko - Julské Alpy – západ“ v ceně nezahrnuje stravu, tudíž jej nezahrnuji do porovnání 

s ostatními v cenovém srovnání. Nejdražším zájezdem je „Francie - Tour du Mont Blanc - Okruh 

kolem alpského velikána“, který stojí: 10 300,- Kč. Nejlevnějším zájezd je do Slovinska – Julských 

Alp za 7 500,- Kč s příplatky za 8 069 Kč. Členové rakouského spolku Alpenverein zde mají slevu 

50% na příplatky, tudíž za zájezd do Julských Alp zaplatí 7 784,- Kč, což je o 285,- Kč nižší, 

než běžná cena. 

Odhadované tržby CK Poznání při obsazenosti zájezdů ve všech termínech 35-ti účastníky 

jsou: 1 561 000 Kč 

4 500 Kč x 157 500 Kč x 2 termíny = 315 000 Kč 

7 500 Kč x 262 500 Kč x 2 termíny = 525 000 Kč 

10 300 Kč x 360 500 Kč x 2 termíny = 721 000 Kč 

Celkem = 1 561 000 Kč 

Průměrná tržba za zájezd je tedy cca 260 166Kč. 

 

CK Adventura - Ze všech zkoumaných CK má jednoznačně nejširší nabídku zájezdů 

z kategorie vysokohorské turistiky. Poskytuje výběr z 20–ti zájezdů. „Zájezd „Ortler – hřebenem 

Hintergrat“ má v nabídce polopenzi pouze na jeden den a „Weisskugel – Palla Bianca“ ma v ceně 

zahrnutu pouze snídaní, tyto zájezdy dále neporovnávám s ostatními. Z obsáhlé nabídky je nejdražším 

zájezd na Mont Blanc za 19 900,- Kč. Tento zájezd je šestidenní. Nejlevnějším zájezdem je 

„Dachstein“ za 5 801 Kč na čtyři dny. Pro členy Alpenverein zůstává nejdražší zájezd totožný s výše 

zmíněným, nejlevnějším zájezdem je však Wildspitze za cenu 5 484,90 Kč. Tolik jsem byla schopna 

zjistit z dostupných informací. V rámci zájezdu na Dachstein je členům Alpenverein poskytována také 

sleva oproti běžné částce, bohužel nenašla jsem informaci o její výši. Srovnání cen bez příplatků 

za stravu a ubytování vychází stejně. 

Potencionální tržby při obsazenosti všech termínů zájezdů 35-ti osobami jsou ve výši 

12 764 500 Kč na 40 zájezdů. Průměrná tržba za zájezd je tedy 319112,5 Kč. 
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4.5  Srovnání nabídky zájezdů cestovních kanceláří  

4.5.1 Srovnání cen nabízených zájezdů 

CK Nejdražší zájezd Nejlevnější zájezdy 

CK Kudrna 17 530 Kč 8 760 Kč 

CK Alpina 6 124 Kč 5 381 Kč 

CK Poznání 10 300 Kč 8 069Kč 

CK Adventura 19 900 Kč 5 801 Kč 

Tab. 3.6 Srovnání celkových cen vysokohorských zájezdů vybraných CK
50

 

Nejvyšší celková cena se vyskytuje u zájezdu na Mont Blanc, který náleží 

CK Adventura. Cena 19 900 Kč zahrnuje ubytování na horské chatě, dopravu autobusem, 

polopenzi a horského vůdce. Po účastnících zájezdu je vyžadována výborná fyzická kondice, 

psychická odolnost a zkušenosti s chůzí na ledovci.
51

 

Nejnižší celkovou cenu zájezdu nabízí CK Alpina. Jedná se o zájezd „Výstup 

na Dachstein“ v délce trvání čtyři dny. Cena je nízká z důvodu polohy výchozího bodu. Cesta 

z Brna do města Hallstatt je 421 km dlouhá. Zájezd je vhodný jak pro náročné zájemce, tak 

i pro začátečníky. Délka túr kolem osmi hodin.
52

 

4.5.2 Srovnání denní ceny nabízených zájezdů 

CK Nejvyšší cena za den Nejnižší cena za den 

CK Kudrna 1 948 Kč 876 Kč 

CK Alpina 1 345 Kč 1 225 Kč 

CK Poznání 936 Kč 807 Kč 

CK Adventura 3 697 Kč 1 450 Kč 

Tab. 3.7 Srovnání průměrných cen vysokohorských zájezdů za den u vybraných CK
53

 

Při rozpočítání cen zájezdů na jednotlivé dny vychází nejdráž zájezd CK Adventura 

„Monte Rosa“ cena 3 697 Kč zahrnuje jeden ze šesti dnů zájezdu, jehož cílem je masív Monte 

Rosa s nejvyšším vrcholem Dufourspitze (4634 m). Vysoká cena je zapříčiněna vysokou 

životní úrovní ve Švýcarsku, kde účastníci využívají ubytovacích a stravovacích služeb. 

Zájezd je určen pro osoby s vynikající fyzickou kondicí a se zkušenostmi při chůzi 

ve vysokohorském terénu.
54

 

                                                 
50

 Vlastní zdroj 
51

 URL: < http://www.adventura.cz/zajezd/mont-blanc-4 > 18. dubna 2013 
52

 URL< http://www.alpina.cz/zajezdy/hoher-dachstein > 18. dubna 2013 
53

 Vlastní zdroj 
54

 URL< http://www.adventura.cz/zajezd/monte-rosa-2 > 18. dubna 2013 

http://www.adventura.cz/zajezd/mont-blanc-4
http://www.adventura.cz/zajezd/mont-blanc-4
http://www.alpina.cz/zajezdy/hoher-dachstein
http://www.adventura.cz/zajezd/monte-rosa-2
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Nejnižší denní sazbu nabízí CK Poznání u zájezdu: „ Slovinsko – Julské Alpy“ 

za cenu 807,- Kč nabízí jeden z deseti dnů zájezdu s polopenzí z polní kuchyně a dopravou 

autokarem, jehož cílem je nejvyšší slovinský vrchol Triglav 2864m. Zájezd je určen jak 

zkušenějším, tak i začínajícím horským turistům. Denní čas strávený turistikou je 

cca 4 až 7 hodin.
55

 

                                                 
55

 URL< http://www.poznani.cz/slovinsko/julske-alpy_1781.htm/ > 18. dubna 2013 

http://www.poznani.cz/slovinsko/julske-alpy_1781.htm/
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5 Terénní šetření poptávky po nabídce vysokohorské 

turistiky 

 

Součástí mé bakalářské práce je terénní šetření, které bylo prováděno průzkumnou 

metodou, pomocí dotazníku. Jelikož je dotazník úzce zaměřen, vhodných respondentů není 

mnoho. Bylo potřeba dotazníky správně umístit. V dotazníku zjišťuji, s jakou cestovní 

kanceláří respondenti cestovali, nebo by chtěli cestovat za vysokohorskou turistikou 

do alpských zemí. Dotazník byl v tištěné podobě umístěn na 20. ročníku srazu cestovatelů 

Horobále, který se konal ve dnech 15. – 16. února 2013 ve Frenštátě pod Radhoštěm, dále 

na premiérovém promítání filmu k extrémnímu horskému maratonu dvojic Beskydská 

sedmička dne 29. 3. 2013. Možnost vyplnění dotazníku se také naskytla turistům, kteří 

v únoru navštívili vrchol Lysé hory v Beskydech, zde byl dotazník umístěn v chatě Šantan. 

Dotazník v elektronické podobě jsem umístila především na facebookové stránky 

jednotlivých cestovních kanceláří, na cestovatelská fóra apod. Průzkumu se zúčastnilo 42 

respondentů. 

1. otázka: „Pohlaví?“ 

Obr.: 5.1 Graf složení respondentů
56

  

Mezi respondenty patřilo 36% žen a 64% mužů. 

 

  

                                                 
56

URL< https://docs.google.com/forms/d/19-

ltC4VO1zOigMa5ht4FmzQQjnfFQsOwLnc5dQo54r8/viewanalytics > 22. dubna 2013 

https://docs.google.com/forms/d/19-ltC4VO1zOigMa5ht4FmzQQjnfFQsOwLnc5dQo54r8/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/19-ltC4VO1zOigMa5ht4FmzQQjnfFQsOwLnc5dQo54r8/viewanalytics
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2. otázka: „ Jaký je váš věk?“ 

Obr.: 5.2 Věkové složení respondentů
57

   

Nejvíce dotazovaných bylo ve věku 20-30 let. 

 

3. otázka: „Bydliště?“  

Obr.: 5.3 Složení respondentů dle bydliště
58

 

Převážná většina dotazovaných uvedla jako své bydliště Moravskoslezský kraj. 

 

  

                                                 
57

 URL< https://docs.google.com/forms/d/19-

ltC4VO1zOigMa5ht4FmzQQjnfFQsOwLnc5dQo54r8/viewanalytics > 22. dubna 2013 

 
58

 URL< https://docs.google.com/forms/d/19-

ltC4VO1zOigMa5ht4FmzQQjnfFQsOwLnc5dQo54r8/viewanalytics > 22. dubna 2013 

 

https://docs.google.com/forms/d/19-ltC4VO1zOigMa5ht4FmzQQjnfFQsOwLnc5dQo54r8/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/19-ltC4VO1zOigMa5ht4FmzQQjnfFQsOwLnc5dQo54r8/viewanalytics
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4. otázka: „Jak dlouho se věnujete turistice?“ 

Obr.: 5.4 Graf rozdělení respondentů, dle délky záliby v turistice
59

 

Mezi respondenty se našli pouze dva, tedy 5%, kteří se turistice nevěnují dlouhodobě, 

tedy více než jeden rok. 10% dotazovaných tuto zálibu vyhledává 1-2 roky, 24% déle než dva 

roky, ale ne více než pět let. 29% dotazovaných zmínilo, že se turistika patří mezi jejich 

koníčky 5 – 10 let, zbývajících 33% tedy nejpočetnější skupina dotazovaných se turistice 

věnuje déle než 10 let. 

 

5. otázka: „Po jak dlouhé době tréninku jste se poprvé podíval/a do výšky nad 2 500 

m. n m.?“ 

Obr.: 5.5 Graf rozdělení respondentů dle doby tréninku
60
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Otázka: „ Po jak dlouhé době tréninku jste se poprvé podívala do výšky nad 2 500 m. 

n. m.?“ byla do výzkumu zařazena na základě faktu, že hranice pro vysokohorskou turistiku je 

dle odborné literatury stanovena nad 2 500 výškových metrů. Na tuto otázku odpovědělo 19% 

tázaných, že zatím nemělo možnost se nad tuto hranici dostat. 21% respondentů hranici 

překonalo bez tréninku, tento fakt je dle mého názoru způsoben přítomností lanových drah i 

ve střediscích položených nad 2500m. Stejné procento dotazovaných tedy 21% pokořilo 

hranici 2500m po 1- 2 letech tréninku. 

 

6. otázka zjišťovala, zda jsou respondenti zákazníky, či potencionálními zákazníky se 

zájmem o vysokohorskou turistiku v alpských zemích.  

 Obr.: 5.6 Graf výsledků šesté otázky dotazníku
61

 

Z průzkumu je zřejmé, že 93% dotazovaných patří mezi zákazníky, či potencionální 

zákazníky za zájmem o vysokohorskou turistiku v alpských zemích. 

 

7. otázka: „Zúčastnil/a jste se již túry s via ferraty?“ 

Obr.: 5.7 Graf výsledků sedmé otázky z dotazníku
62

 

Pouze 38% respondentů se již zúčastnilo túry spojené s via ferraty. 

                                                                                                                                                         
60

 URL< https://docs.google.com/forms/d/19-

ltC4VO1zOigMa5ht4FmzQQjnfFQsOwLnc5dQo54r8/viewanalytics > 22. dubna 2013 

 
61

 URL< https://docs.google.com/forms/d/19-

ltC4VO1zOigMa5ht4FmzQQjnfFQsOwLnc5dQo54r8/viewanalytics > 22. dubna 2013 

 
62

 URL< https://docs.google.com/forms/d/19-

ltC4VO1zOigMa5ht4FmzQQjnfFQsOwLnc5dQo54r8/viewanalytics > 22. dubna 2013 

 

https://docs.google.com/forms/d/19-ltC4VO1zOigMa5ht4FmzQQjnfFQsOwLnc5dQo54r8/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/19-ltC4VO1zOigMa5ht4FmzQQjnfFQsOwLnc5dQo54r8/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/19-ltC4VO1zOigMa5ht4FmzQQjnfFQsOwLnc5dQo54r8/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/19-ltC4VO1zOigMa5ht4FmzQQjnfFQsOwLnc5dQo54r8/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/19-ltC4VO1zOigMa5ht4FmzQQjnfFQsOwLnc5dQo54r8/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/19-ltC4VO1zOigMa5ht4FmzQQjnfFQsOwLnc5dQo54r8/viewanalytics


40 

 

 

8. otázka „ Která země (by) to byla? 

 Obr.: 5.8 Graf výsledků osmé otázky z dotazníku
63

 

Jednoznačně nejoblíbenější destinací pro strávení dovolené v Alpských zemích je 

Itálie, kam se podívalo nebo chtělo podívat 38% tázaných. Následuje Rakousko, Švýcarsko, 

Slovinsko a Francie. 

 

9.otázka: „ Se kterou CK (byste) vyjel/a? Při odpovědi „žádná“ prosím pokračujte 

otázkou 10. v opačném případě ji přeskočte.“ 

Obr.: 5.9 Graf poptávky po nabídce jednotlivých CK
64

 

43% respondentů upřednostňuje dovolenou bez podpory cestovní kanceláře. Jedná se 

o zkušené horaly, kterým činí problém se ztotožnit s jinou skupinou turistů v rámci zájezdu 
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cestovní kanceláře. Nechtějí být vázáni dodržováním časových intervalů a jsou zastánci 

názoru, že cestování na vlastní riziko je méně finančně náročné. Zbývajících 57% si k náplni 

volného času vybralo CK Adventuru s 19%, CK Kudrnu se 14%, CK Alpinu se 12%. Mezi 

odpověďmi se v kolonce ostatní objevily tyto cestovní kanceláře: CK Pamir 7000 a CK 

Gattom tour. 

 

10. otázka měla za úkol zjistit důvody, proč se dotazovaní vzdali zájezdu, jenž je 

naplánován cestovní kanceláří. Důvody jsou shrnuty výše. 

 

11. otázka: „Podle čeho jste si CK vybral/a?“ 

Obr.: 5.10 Graf účinnosti jednotlivých marketingových aktivit
65

 

 

U této otázky se potvrdily se moje domněnky, že nejlepší reklamu dělá spokojený 

zákazník, jelikož 56% respondentů si cestovní kancelář pro svoji dovolenou zvolilo na 

základě doporučení známých. 26% vybíralo zájezd dle ceny. Reklamu v médiích v oblasti 

cestovních kanceláří zaměřených na aktivní turistiku hodnotím nejhůře, ani cestovní kanceláře 

na ni příliš nespoléhají. Žádný z respondentů jí nebyl osloven pro výběr cestovní kanceláře. 

 

 

Obr.: 5.11 Graf dvanácté otázky
66
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12. otázka zjišťovala, zda se zákazník k dané cestovní kanceláři vrátí, zda byl s jejími 

službami spokojen. Výsledek průzkumu poukazuje na to, že 63% dotazovaných bylo 

spokojeno a opět vyhledá služby dané CK. 

13. otázka: „Jaká je podle Vás ideální cena takového zájezdu?“ 

 Obr.: 5.12 Graf třinácté otázky z dotazníku
67

 

Poslední otázka se věnuje ideální ceně vysokohorského zájezdu. S nejčastější 

odpovědí se ztotožnilo 54% respondentů, kteří vidí ideální cenu mezi pěti až desíti tisíci 

korunami. 26% dotazovaných by za dovolenou strávenou v horách dalo méně než pět tisíc 

a 3% tedy jeden respondent je ochoten zaplatit více než patnáct tisíc korun českých. 

5.1 Zhodnocení průzkumu 

Na základě terénního šetření, v podobě dotazníku, jsem zjistila, že zkušenější turisté, 

služeb cestovních kanceláří v oblasti zájezdů do Alpských vysokohorských oblastí, 

nevyužívají. Produkty cestovních kanceláří mají být proto zaměřeny na začínající příznivce v 

oblasti vysokohorské turistiky – nemají dostatek zkušeností a rádi využijí služeb 

naplánovaného zájezdu bez nutnosti organizace. 

Nejspokojenější zákazníky má dle průzkumu CK Adventura, jelikož respondenti při 

výběru CK nejvíce dají na doporučení známých a CK Adventura vyšla při srovnání 

s ostatními zkoumanými cestovními kancelářemi vítězně. Dle ceny se řídí pouze čtvrtina 

dotazovaných, což odpovídá výsledkům hodnocení cestovních kanceláří dle cenového 

kritéria. Z výše uvedené kapitoly 4.4. Nejlevnější zájezdy poskytuje CK Kudrna. V případě 

přepočtu na denní cenu je to CK Poznání a ani jedna z těchto cestovních kanceláří není mezi 
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respondenty nejpreferovanější. Více než polovina dotazovaných považuje za ideální cenu 

vysokohorského zájezdu částku v rozpětí mezi pěti až deseti tisíci korunami. Této částce 

odpovídá převážná většina zájezdů z nabídky zkoumaných cestovních kanceláří.  

  



44 

 

6 Závěr  

Ve své bakalářské práci zkoumám situaci na trhu zájezdů vysokohorské turistiky. 

Cílem práce je zhodnotit nabídku vybraných českých cestovních kanceláří v oblasti zájezdů 

vysokohorské turistiky v alpských zemích dle cenového kritéria. Předmětem zkoumání byly 

nabídky vysokohorské turistiky CK Kudrna, CK Alpina, CK Poznání a CK Adventura.  

Ve vstupní části definuji základní pojmy, následně zařazuji vysokohorskou turistiku 

do odvětví v cestovním ruchu. Představuji potřebné vybavení, které je nezbytné pro 

vykonávání této činnosti. Dále seznamuji čtenáře se zkoumanými regiony, rozděluji Alpy na 

západní a východní a věnuji se regionům rozčleněným dle geomorfologického hlediska. 

Vybrány jsou ty, které jsou vyhledávanými cíli pro klientelu vybraných cestovních kanceláří 

např. Dolomity, Vysoké Taury, Julské Alpy, Walliské Alpy. 

Praktická část se zaměřuje na vybrané cestovní kanceláře, kterými jsou CK Kudrna, 

CK Alpina, CK Poznání, CK Adventura a jejich nabídku vysokohorské turistiky do alpských 

zemí. Nejdříve představuji samotné cestovní kanceláře, dále se specializuji na nabídku 

vysokohorských zájezdů, vybraný příklad zájezdu každé cestovní kanceláře je detailně 

rozebrán. Celková nabídka je zanalyzována. Následuje hodnocení nabídky dle cenového 

kritéria. Nejprve je vybrán zájezd nejméně cenově výhodný a následně cenově nejvýhodnější 

z nabídky vysokohorské turistiky jednotlivých cestovních kanceláří. Dále hodnotím nabídku 

vysokohorské turistiky komplexně. Opět je vybrán nejlevnější a nejdražší zájezd z celkové 

nabídky. Poslední kapitola porovnává nabídku vysokohorské turistiky s poptávkou. Pro toto 

srovnání jsem využila průzkumnou metodu v podobě dotazníku. V této části práce jsou 

vyhodnoceny jednotlivé otázky, doplněny grafy. Následně je provedeno zhodnocení 

průzkumu. 
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Seznam zkratek 

PET - polyethylentereftalát 

HDP – hrubý domácí produkt 

CK – cestovní kancelář 

ang. – anglicky 

EU – Evropská Unie 

PSČ – poštovní směrovací číslo 

MTB – mountain bike 

AV – Alpenverein 

EUR – euro 

CHF – švýcarský frank 

dopl. – doplatek 

ubyt. – ubytování 

KČT – Klub českých turistů 
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